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HISTÓRICO/SINOPSE 
Se em 2015 a indústria automobilística brasileira amargou o terceiro ano seguido de queda nas vendas (carros, caminhões e 
ônibus), de 26,5%, no que diz respeito a recalls seus números crescem cada vez mais.  O setor registrou no ano passado o 
maior número de chamamentos de veículos desde que os órgãos de fiscalização do país começaram a acompanhar os recalls 
feitos pelas montadoras. Pelos dados do Procon-SP, 2,81 milhões de veículos foram convocados para consertar algum defeito 
de fábrica, número que representa um crescimento de 85% quando comparado a 2014, com 1,51 milhões de veículos. 
Enquanto no ano passado ocorreram 116 campanhas, em 2014 foram 96. O aumento foi registrado também pelo Ministério 
da Justiça, que acusou 114 campanhas de recall, incluindo automóveis, motocicletas e caminhões, em 2015, totalizando 2,82 
milhões de veículos com problemas. As maiores campanhas de chamamento do ano passado foram realizadas por duas 
montadoras japonesas, Honda e Toyota, que, juntas, convocaram 1.842.053 proprietários de modelos como Fit, City, Civic, 
CR-V (Honda) e Hilux, SW4, Corolla e Fielder (Toyota) para substituição do insuflador do airbag do motorista, produzido por 
um fornecedor terceirizado, a empresa japonesa Takata Corp. É claro que recall não diz respeito apenas a carros; a lista de 
produtos que podem ser levados de volta aos fabricantes para conserto é grande. 
 
ENFOQUE/ENCAMINHAMENTO 
Considerando esse cenário que tanto compromete a segurança dos motoristas no país, uma primeira leitura poderia dar a 
entender que se trata do aumento da preocupação dos fabricantes com a segurança dos consumidores – e assim os 
representantes dos fabricantes defendem. Mas, na verdade, podemos tomá-lo como um fenômeno que resulta da falta de 
controle de qualidade das montadoras e consequentemente da ausência de fiscalização pelos órgãos públicos que têm a 
defesa do consumidor entre suas atribuições. A partir dessas questões, vamos fazer uma reportagem que, além de mostrar as 
causas que têm levado a uma curva crescente no número de recalls nos últimos anos, possa servir de orientação para que os 
proprietários conheçam os seus direitos (mas também os deveres) quando seus carros já vêm da fábrica com defeito. Sendo 
assim, podemos buscar explicar a questão a partir dos seguintes aspectos: a redução do tempo para lançamentos de modelos 
novos, a crescente terceirização dos fornecedores e a falta de controle deles pelas montadoras, e o grande volume de 
produção (mesmo que, com a crise econômica, uma retração na venda de veículos tenha sido registrada nos últimos três 
anos, o Brasil ainda continua sendo um dos maiores fabricantes do mundo). Nesse mesmo eixo, lembremos aos leitores quais 
os maiores e os mais impactantes recalls no ano passado ou mesmo em anos anteriores. É muito importante ouvirmos os 
representantes das montadoras e das concessionárias, bem como especialistas na indústria automobilista, de preferência de 
instituições sem ligação com os fabricantes. 
 
Mas para não ficarmos somente nas possíveis causas dos defeitos, vamos mostrar como a legislação brasileira busca enfrenta-
los quando eles são descobertos. O Código de Defesa do Consumidor, regido pela Lei 8.078/90, tem sido o instrumento mais 
usado para fazer valer os direitos dos clientes. Por isso, é importante mostrar em quais artigos a lei estabelece as 
responsabilidades dos fabricantes. Como devem ser feitos esses chamados? A Senacon, do Ministério da Justiça (MJ), até 
criou o Guia Prático do Fornecedor, que orienta as empresas a realizarem um recall. Vale a pena também citar que a Câmara 
dos Deputados aprovou, em dezembro do ano passado, uma alteração da Lei 8.078/90, tornando obrigatório o aviso direto ao 
consumidor no caso de recall de veículos. 
  
Mas nem só de direitos vivem os motoristas; eles também têm deveres. Como em média só 50% dos convocados 
comparecem às concessionárias para consertar o defeito, a Câmara também aprovou o Projeto de Lei 4637/12, que torna 
obrigatório o atendimento ao chamamento das montadoras. Quais então as sanções para quem não atende à convocação? 
Vamos informar que tanto o MJ quanto o Denatran têm sites para consultas sobre campanhas de recalls, nos quais o 
motorista pode saber se seu carro deve ser levado para conserto.  
 
Para não ficarmos mergulhados somente em um mar de números e explicações técnicas e legais, é fundamental mostrarmos 
a dimensão humana desse tema. Muitos brasileiros têm sofrido com esses defeitos e as consequências são prejuízos 
materiais, quando, por exemplo, arcam com os custos de consertos de seus veículos, ou quando têm seus carros retidos em 
oficinas por dias e dias. Mas, o pior de tudo, quando sofrem (ou seus parentes e terceiros) com acidentes que lhes causam 
sequelas físicas e até a morte. Vamos então ouvir algumas dessas pessoas (os donos dos carros ou parentes deles) para saber 
detalhes dos acidentes em que estiveram envolvidas e as consequências que lhes restaram. 
 
Portanto, a reportagem deve apresentar o problema, tomando os dados de 2015 e o crescimento de anos anteriores, e 
também servir para orientar os leitores sobre como podem lidar com os chamamentos. 



FONTES 
Para explicar as causas de tantos defeitos 

• Paulo Butori, presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) 
• Francisco Satkunas, diretor da Sociedade de Engenheiros da Mobilidade (SAE Brasil) 
• Marcos Morita, especialista em Planejamento Estratégico, mestre em Administração de Empresas, professor da 

Universidade Mackenzie e professor tutor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
• Edélcio Genaro, diretor de compras da Delphi 
• Hélio Cardoso, engenheiro mecânico, pós-graduado em avaliações e perícias de engenharia pelo Instituto Brasileiro 

Avaliações Perícias Engenharia (Ibape) e autor de três livros sobre recalls 
• Luiz Moan Yabiku Junior, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) 
• Sérgio Reze, presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) 
• Nivaldo Mattos, gerente de pós-venda de automóveis da Mercedes-Benz do Brasil 
• Mariana Tornero, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 

 
Para falar sobre os direitos e deveres do consumidor 

• Amaury Martins, coordenador jurídico do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério 
da Justiça 

• Juliana Pereira, secretária Nacional do Consumidor 
• Paulo Arthur Góes, diretor de fiscalização do Procon-SP 

 
 
MATERIAL ICONOGRÁFICO 
Devem ser feitas fotos dos entrevistados. No caso dos que passaram por acidentes, se possível as fotos deles devem ser 
tomadas ao lado dos seus carros. Um gráfico que mostre os nomes das montadoras e o número de carros convocados em 
2015 é bem vindo. Assim como um gráfico que facilite para o leitor visualizar o crescimento do número de casos nos últimos 
10 anos. 
 
 
ANEXOS 
Sistema de acompanhamento de recall – Procon-SP (http://www.procon.sp.gov.br/recall.asp) 
 
Boletim Recall 2015  
https://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulga-balanco-de-recalls-2015/boletim-recall-2015.pdf 
 
Site do Ministério da Justiça para consulta sobre Recall (http://www.mj.gov.br/recall/pesquisaConsumidor.jsf) 
 
Consulta sobre recall do Departamento Nacional de Trânsito (https://denatran.serpro.gov.br/) 
 
Recall - Guia Prático do Fornecedor (http://www.idec.org.br/pdf/guia-recall.pdf) 
 
Código de Defesa do Consumidor (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm) 
Ou (http://www.idec.org.br/consultas/codigo-de-defesa-do-consumidor) 
 
10 maiores recalls de carros na história 
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/carros/noticia/3281531/veja-maiores-recalls-carros-historia 
 
Comissão obriga consumidor a atender convocação para recall de veículos 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CONSUMIDOR/502855-COMISSAO-OBRIGA-CONSUMIDOR-A-ATENDER-
CONVOCACAO-PARA-RECALL-DE-VEICULOS.html 
 
Câmara aprova aviso obrigatório sobre recall na licença do veículo – Informação será incluída pelos Detrans, a partir de 
notificação das montadoras 
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/camara-aprova-aviso-obrigatorio-sobre-recall-na-licenca-do-
veiculo-18290524 
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